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RESUMO: 
INTRODUÇÃO: O Observatório de Saúde Glória/Cruzeiro/Cristal é uma 
construção coletiva e multiprofissional que foi possível através do Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), do Ministério da Saúde, e 
vem sendo desenvolvido através da parceria entre a UFRGS e a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre, atuando como um mecanismo que 
proporciona ao discente o conhecimento aprofundado do SUS. Tem como 
principal objetivo o desenvolvimento de processos e meios de comunicação 
entre ensino-serviço-comunidade, a fim de disseminar informações e 
indicadores de saúde. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: As atividades são 
planejadas, desenvolvidas e avaliadas de forma coletiva, por meio de reuniões 
quinzenais, em que todos participam (tutoras, preceptoras e monitoras), 
buscando convergir para um mesmo resultado: a construção de um 
Observatório de Saúde em formato digital. Através de uma tecnologia de 
gestão participativa, foram coletadas informações sobre quais temas seriam de 
interesse da comunidade para serem disponibilizados no portal. Dessa forma, 
com o intuito capacitar os trabalhadores dos serviços de saúde e a comunidade 
no processo de divulgação e apropriação do Observatório de Saúde 
Glória/Cruzeiro/Cristal foram planejadas quatro oficinas, que abordarão 
diferentes temas. Tais oficinas, espera-se, contribuirão para uma reflexão 
conjunta sobre a importância do Observatório de Saúde para a comunidade, 
incentivando os trabalhadores a atuarem como protagonistas na divulgação e 
contínua construção do mesmo. IMPACTOS: O Observatório de Saúde surge 
como uma tecnologia inovadora de disseminação da informação que tem o 
propósito de tornar o usuário ator principal no que tange a esfera do SUS e os 
meios de comunicação. Tem como principal desafio estimular a participação 
dos profissionais da saúde e da comunidade na produção e no uso destas 
informações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A integração do grupo de trabalho e 
o pensar que transcende o usuário fez com que se esboçasse uma reflexão 
perante o indivíduo em seu contexto de moradia e grupo social. Assim, a partir 
da construção do Observatório de Saúde se considerou as necessidades de 
capacitação do serviço e de forma sincronizada a integração dos acadêmicos 
no âmbito do SUS e de sua relação com a comunidade.  
 


